Abdullah Bin Sebe
Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos 05 2016 10:17:28
&nbsp; Abdullah b. Sebe Hz. Osman d&ouml;neminde M&uuml;sl&uuml;man olmuştur.Yemenli
siyahi bir kadının oğludur.Bu y&uuml;zden İbni Sebey&rsquo;e İbni Sevde (siyahinin oğlu) de
denmiştir.Şiiliğin kurucusu olduğu s&ouml;ylenen Yahudi bir din adamıdır.Şiiliğin ortaya
&ccedil;ıkışında &ouml;nemlirol oynadı.Hz Osman d&ouml;neminde İslam&rsquo;ı kabul etmesine
rağmen m&uuml;nafıklık yapıp toplumda fitne &ccedil;ıkarmaya başlayıp sapıl fikirlerini yaymıştır.
Yaptığı propakandalar ile b&uuml;y&uuml;k fitnelere sebeb olmuştur.Hz. Osman&rsquo;nın
&ouml;ld&uuml;r&uuml;lmesinden Cemel Vakası&rsquo;na kadar bir&ccedil;ok olayın hazırlayıcısı
olmuştur. İbni Sebey&rsquo;i tanımak m&uuml;nafık ve Yahudileri tanımak demektir.İbni
Sebey&rsquo;i tanımak yalancı medyacılığı tanımak demektir.İbni Sebey&rsquo;i tanımak fitne
hareketlerini tanımak demektir.İbni Sebey&rsquo;i tanımak bug&uuml;n yaşanan şii-s&uuml;nni
tartışmalarına anlam verebilmektir.İbni Sebey&rsquo;i tanımak geleceğe y&ouml;n verebilmektir.
İbni Sebe islam d&uuml;nyasının bir&ccedil;ok yerine seyahatler
etmiştir.Suriye,Mısır,Irak,T&uuml;rkistan,Medine gibi.Gezdiği her yerde kendine arkadaşlar edinip
onlara vazifeler vermiştir.İbni Sebe aynı zamanda &ccedil;ok iyi M&uuml;sl&uuml;man
g&ouml;r&uuml;nrn biriydi.Namaz kılar,mescide gider,oru&ccedil; tutardı.Yani profesyonel -icazetli
m&uuml;nafıktı.Yalancı medyacılığın kurucusu da diyebiliriz.En b&uuml;y&uuml;k medya aracı
olarak mektubu kullanmıştır.Yalan haberlerin olduğu mektuplar yazıp halkın zihnini
karıştırmıştır.Toplumda huzursuzluğa neden olmuştur. K&uuml;fe&rsquo;ye bir mektup yazıp halka
okumaları i&ccedil;in adamlarına g&ouml;nderdi.Mektup şunlar yazıyordu: &ldquo;K&uuml;fede
herkes şarap i&ccedil;iyor,halkın durumu hi&ccedil; iyi değil, zina yapılyor,namaz kılınmıyor.Halife
herkese zulmediyor.Halife kafir oldu&rdquo; diyordu.Aynı mektubu Basra&rsquo;ya,Mısır&rsquo;a
,Şam&rsquo;a,K&uuml;fe&rsquo;ye ve diğer yerlere g&ouml;nderip halka okutuyordu.Mektubu
Mısır&rsquo;da dinleyenler &ldquo;Bir tek Mısır d&uuml;zg&uuml;n kalmış diğer yerler
sapıtmış.Ş&uuml;k&uuml;rler olsun Mısır iyi diyorlardı&rdquo; Mektubu K&uuml;fe&rsquo;de
dinleyenler &ldquo;Ş&uuml;k&uuml;rler olsun K&uuml;fe sağlam kalan tek yer diğer valilikler
bozulmu,zul&uuml;m var&rdquo; diyorlardı.Mektubu Basra&rsquo;da dinleyenler &ldquo;Bir tek
Basra sağlam kalmış,ş&uuml;k&uuml;rler olsun&rdquo; diyorlardı.B&ouml;ylece halk kışkırtılmak
isteniyordun.Ger&ccedil;ekte ne Mısırda ne K&uuml;fede ne Basrada ne Şamda hi&ccedil;bir
zul&uuml;m yoktu.Hekes namazını kılıyor,orucunu tutuyor kimseninde i&ccedil;ki i&ccedil;tiği
yoktu.Sanki &uuml;lke &ccedil;alkantıdaymış gibi bir hava oluşturuluyordu.Yalancı medyacılıkla
halkı galeyana getirmek istiyorlardı.İbni Sebe &uuml;lkeyi kaosa s&uuml;r&uuml;klemek
istiyordu.Tıpkı g&uuml;n&uuml;m&uuml;zdeki medya kuruluşları kanallar gazeteler dergiler v.b.
gibi. Herkes bu durumdan şikayet&ccedil;i olmaya başladı.Durumu halife Hz. Osman&rsquo;a
bildirdiler.Hz Osman bu yalancı mektupların doğru olup olmadığını araştırmak i&ccedil;in
Mısır&rsquo;a,Basra&rsquo;ya, K&uuml;fe&rsquo;ye,Şam&rsquo;a adam g&ouml;nderdi.Adamları
geri d&ouml;n&uuml;nce Mısır&rsquo;da Şam&rsquo;da K&uuml;fe&rsquo;de Basra&rsquo;da
hi&ccedil;bir huzursuzluk olmadığını halkın durumunun iyi olduğunu s&ouml;ylediler.Hz. Osman
valilerini Medine&rsquo;de toplayıp onları bu tip yalancı haberlere ve fitnelere karşı dikkatli
olmalarını s&ouml;yledi. Abdullah b. Sebe K&uuml;fe, Hicaz, Basra gibi yerlerde pek halkı
kandıramıyordu.Bu y&uuml;zden en son Mısır&rsquo;a geldi.Mısır kozmopolit bir
yerdi.Mısır&rsquo;da işlerini daha rahat yapabiliyorlardı.Buradan diğer yerlere yalancı mektuplar
g&ouml;nderip fitne &ccedil;ıkarmaya devam ediyordu.Halkın Osman&rsquo;a karşı
ayaklanmasını istiyordu. &ldquo;Her peygamberin bir varisi bulunduğu Hz peygamberin varisi de
Ali olduğunu telkin ediyordu.Ebu Bekir,&Ouml;mer, Osman peygamberin vasiyetini &ccedil;iğneyip
halka zulmetmişlerdir&rdquo;diyordu. &ldquo;Aranızda peygamberin ehli beyti varken niye

başkasını halife se&ccedil;iyorsunuz&rdquo; diyordu.Ayrıca halkın bir kısmına halifenin
Z&uuml;beyr&rsquo;in olması gerektiğini bir kısmına Talha&rsquo;nın halife olması grktiğini bir
kısmına Ali&rsquo;nin halife olması gerektiğini s&ouml;yleyip halkı b&ouml;l&uuml;yordu.Halkı
b&ouml;l&uuml;p birbirine d&uuml;ş&uuml;rmek istiyordu.İbni Sebe eşitlik ve
&ouml;zg&uuml;rl&uuml;k vaatlerini halka s&uuml;sl&uuml; g&ouml;sterdi.Halkı Osman&rsquo;a
karşı kışkırttı. İbni Sebe sahabeleri de kandırıp onlarıda Osman&rsquo;a karşı kışkırtmak
istiyordu.Birg&uuml;n Ebu Derda&rsquo;nın yanına gelip onu Osman&rsquo;a karşı kışkırtacak
s&ouml;zler s&ouml;yledi Ebu Derda &ldquo;Sen kimsin,senin Yahudi olduğunu
zannediyorum&rdquo;dedi.İbni Sebe, Ebu Derda&rsquo;yı kandıramayacağını anlayınca orayı
terketti. İbni Sebe birg&uuml;n Ebu Hureyre&rsquo;nin yanına gelerek &ldquo;Mısır valisi şarap
i&ccedil;iyor.Onun valilikten alnması gereklidir&rdquo;dedi.Ebu Hureyre buna inandı ve
Osman&rsquo;a Mısır valisini değiştirmesini s&ouml;yledi.Hz.Osman Ebu Hureyre&rsquo;nin
g&ouml;r&uuml;ş&uuml;n&uuml; kabul edip Mısır valisini değiştirir.Mısıra Ebu Bekir&rsquo;in
oğlunu atar.Ebu Bekir&rsquo;in oğlu devesine binip Mısır&rsquo;a gider.İbni Sebe adamlarından
birine mektup verip Ebu Bekir&rsquo;in oğlunu takip etmesini s&ouml;yler.Yol yarılanınca İbni
Sebe&rsquo;nin adamı Ebu Bekir&rsquo;in oğluna mektubu verir.&rdquo;Bu mektubu Osman
g&ouml;nderdi &ldquo;der.Ebu Bekirin oğlu metubu a&ccedil;ınca i&ccedil;inde şunlar
yazmaktadır. &ldquo;Mısıra yeni atanan vali g&ouml;revi bıraksın.Onu
&ouml;ld&uuml;r&uuml;n&rdquo; gibi ifadeler yer alır.Eebu Bekir&rsquo;in oğlu kızarak hemen
Hz.Osman&rsquo;ın yanına d&ouml;ner ve halka: &ldquo;Sizin halifeniz Osman beni
Mısır&rsquo;a vali tayin ediyor ardımdanda &ouml;ld&uuml;r&uuml;lmem i&ccedil;in emir
veriyor&rdquo; der. Hz Osman bunları duyunca &ldquo;Vallahi ben b&ouml;yle bir emir
vermedim&rdquo; diyor.Sonra İbni Sebe ve adamları bu olayı fırsat bilip &ldquo;Halife Osman
valisini haksız yere &ouml;ld&uuml;rmek istedi.Osman kafir olmuştur&rdquo; deyip halka
yayıyorlardı.Yetmiyormuş gibi Ebu Bekr&rsquo;in oğlunu da Osman&rsquo;a karşı kışkırttılar.
Halkı daha da galeyene getirip K&uuml;fe&rsquo;den ,Basra&rsquo;dan ,Şam&rsquo;dan
bir&ccedil;ok adam toplayıp isyan i&ccedil;in hz Osman&rsquo;ın evinin bulunduğu
Medine&rsquo;ye isyana ***&uuml;r&uuml;yorlar.Hz.Oman&rsquo;ın evini kuşatıyorlar.Hz Osman
namaz i&ccedil;in mescide bile &ccedil;ıkamıyor.En sonunda isyancılardan Ebu Bekir&rsquo;in
oğlunun da i&ccedil;inde bulunduğu birka&ccedil; kişi damdan i&ccedil;eri giriyorlar.Bu sırada Hz.
Osman kuran okumaktadır.Ebu Bekr&rsquo;in oğlu Osman&rsquo;ın sakallarından tutuyor.Hz.
Osman &ldquo;Acaba baban hayatta olup da senin bu durumunu g&ouml;rseydi sana ne
yapardı&rdquo; deyince Ebu Bekrin oğlu korkup titreyip Osman&rsquo;a hi&ccedil;bir şey
yapmadan dışarı &ccedil;ıkıyor.Ama diğer isyancılar Hz Osman&rsquo;a demir vurup onu bayılana
kadar d&ouml;v&uuml;p sonra bı&ccedil;akla boynunu kesip &ouml;ld&uuml;r&uuml;yorar.Hz
Osman&rsquo;ın &ouml;n&uuml;ndeki kurana bir tekme vurup kuranı yere
d&uuml;ş&uuml;r&uuml;yorlar.Muhammed Hamidullah kurana tekme vurabilecek birinin
M&uuml;sl&uuml;man olmayacağını s&ouml;yleyerek Hz Osman&rsquo;ı Yahudi isyancıların
&ouml;ld&uuml;rd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; s&ouml;yler. İbni Sebe en sonunda yaptığı
propakandalarla yalancı medyatik haberlerle Hz Osman&rsquo;ı &ouml;ld&uuml;rterek amacına
ulaştı. Hz Osman&rsquo;dan sonra Hz. Ali halife se&ccedil;ilmişti. İbni Sebe ve adamları
&ldquo;Ali Osmanın katillerini bulup onların cezasını vrmiyor&rdquo; deyip bu sefer de halkı
Ali&rsquo;ye karşı kışkırttılar.Hz Aişe&rsquo;nin ağzından bir&ccedil;ok yalan haberlerle dolu
mektup yazıp dağıttılar. G&uuml;ya Hz Aişe&rsquo;nin ağzından &ldquo;Ey
M&uuml;sl&uuml;manlar Ali&rsquo;ye isyan ediniz&rdquo; diyerek mektuplar yazıp halka
dağıttılar.Ali bu duyduklarını Aişe&rsquo;ye sordu.Aişe &ldquo;Vallahi ben b&ouml;yle şeyler
yazmadım konuşmadım&rdquo; dedi.Hz Ali&rsquo;nin ağzından da Aişe&rsquo;ye mektuplar
yazmayı ihmal etmemişler.Hz Aişe Ali&rsquo;nin Hz Osma&rsquo;nın katillerini bulup

cezalandırmadığını g&ouml;r&uuml;nce Talha gibi sahabelerle Basra&rsquo;ya
gitti.Basra&rsquo;da Osman&rsquo;ın katillerini bulup cezayı tatbik etmek istiyordu.Hz
Ali&rsquo;nin bu şekildeki hareketlerini haber alan Ali bir ordu hazırlar ve Aişen&rsquo;in ve
taraftarlarının bulunduğu yere gider.İki ordu karşılaşır.Aralarından bazı M&uuml;sl&uuml;manların
girişimiyle anlaşma yapılır ve savaş olmaz.Ama İbni Sebe ve adamları bu barıştan memnun
olmazlar.&Ouml;ld&uuml;r&uuml;lme korkusuyla hemen bir plan yapıp fitne &ccedil;ıkarmaya
hazırlanırlar.İbni Sebe birka&ccedil; adamla herkes uyurken Hz Ali&rsquo;nin tarafından Hz
Aişe&rsquo;nin tarafına saldırırlar.Herkes ne olduğunu anlamadan uyanır ve savaş başlar.Savaşın
sonunda her iki taraftan da &ldquo;binlerce&rdquo; kişi &ouml;lm&uuml;şt&uuml;r.Bu savaşa da
Hz Aişe&rsquo;nin Deve &uuml;st&uuml;nde ordusuna bağırarak emirler verip savaşmasından
dolayı Cemel Vakası denmiştir.(Cemel deve demektir.) İbni Sebe M&uuml;sl&uuml;manları bir
birine vurdurup bir &ccedil;ok kan akmasına neden olur.Bir takım yalan haberlere inanmak
toplumun bir birine d&uuml;şmesine nede olabiliyordu.Bu olay da Yahudilerin b&uuml;y&uuml;k bir
komplosuydu.G&uuml;n&uuml;m&uuml;z kafirlerinin de M&uuml;sl&uuml;manları bir birine
d&uuml;ş&uuml;rmede İbni Sebe&rsquo;den kalır yanları yoktur. İbni Sebe &ldquo;Aslında ali
&ouml;lmemiştir.Aliy&rsquo;e benzeyen biri &ouml;lm&uuml;şt&uuml;r.Herkes de onu Ali
zannetti.Oysa Ali g&ouml;ğe &ccedil;ıkarılmıştır.Bulutların g&ouml;k
g&uuml;r&uuml;lt&uuml;s&uuml; Ali&rsquo;nin selamı ve g&uuml;l&uuml;msemesidir&rdquo;
dedi.Bu y&uuml;zden Sebeiler g&ouml;k g&uuml;r&uuml;lt&uuml;s&uuml; olduğunda Essalamu
Aleyke Ya Emirel M&uuml;minin (selam sana ey m&uuml;minerin emiri)&rdquo;derler. Bir rivayete
g&ouml;re İbni Sebe&rsquo;ye &ldquo;Ali &ouml;ld&uuml;r&uuml;ld&uuml;&rdquo; dendiğinde ibni
Sebe &ldquo;Bize Ali&rsquo;nin beynini bir kase i&ccedil;inde getirseniz bile Ali&rsquo;nin
&ouml;ld&uuml;ğ&uuml;ne inanmayız.O kıyamete yakın inecek ve d&uuml;nyayı adaletle
y&ouml;netecektir.&rdquo; dedi. Bir g&uuml;n Hz Ali hayatta iken İbni Sebe &ldquo;Ali
ilahtır&rdquo; dedi.Hz. Ali onu yakarak &ouml;ld&uuml;rmekle tehtit etti.İbni Sebe bunu duyunca
&ldquo;Zaten sadece ilah ateşle cezalandırır ,sen tam bir ilahsın&rdquo; diyor.Hz Ali onu
&ouml;ld&uuml;rmek istedi.Ama İbni Abbas &ldquo;Eğer onu &ouml;ld&uuml;r&uuml;rsen
taraftarlarıyla ihtilafa d&uuml;şersin savaş &ccedil;ıkar&rdquo; dedi.Hz Ali de onu Medain&rsquo;e
s&uuml;rd&uuml;. İbni Sebe insan psikolojisini &ccedil;ok iyi biliyordu.Bu y&uuml;zden kitleleri
&ccedil;ok &ccedil;abuk saptırabiliyordu.Toplumuu ve zamanı iyi okuyordu.&rdquo;Zaten toplumu
ve zamanı iyi okuyanlar insanları değiştirebilir zihinlerini y&ouml;nlendirebilirdi&rdquo;.İlk
&ouml;nce insanlara &ldquo;ehli beyt&rdquo; sevgisinden bahasedip insanların Hz Ali&rsquo;yi
sevmesini istiyorlardı.Sonra &ldquo;Ali g&ouml;ğe y&uuml;kseltilmiştir&rdquo; diyerek Hz Aliyi
peygamberleştiriyordu.En sonuda da &ldquo;hayır hayır Ali bir ilahtır&rdquo; diyordu.Halkı yavaş
yavaş kademeli olarak saptırıyordu.Hz Ali &lsquo;yi aşırı derecede y&uuml;celten Şiilik ve Şiiliğin
kolları da buradan &ccedil;ıkt..İbni Sebe&rsquo;nin sapık fikirlerinden.Tabiri yerindeyse İbni
Sebe&rsquo;nin kurmuş olduğu &ldquo;sapıklık &ouml;rg&uuml;t&uuml;&rdquo; bug&uuml;n bile
şiiler ve s&uuml;nniler arasında yaşanan bir &ccedil;ok sorunun temellerini oluşturur.Etkisi yıllarca
s&uuml;rm&uuml;şt&uuml;r. Ama şiiler İbni Sebenin varlığını bile inkar ederler. Ayrıca İbni Sebe
taraftarları &ldquo;Allah ,Ali ve ondan sonra gelen imamların i&ccedil;ine girmiştir,hulul
etmiştir&rdquo; deyip bu sapık g&ouml;r&uuml;ş&uuml; savunurlar.Bazıları da &ldquo;Allah Ali ile
beden bulmuştur&rdquo; derler.Tıpkı Hristyanların &ldquo;Allah isa ile beden bulmuştur&rdquo;
dedikleri gibi. İbni Sebe bug&uuml;n bile toplumda sapıklık ve fitne &ccedil;ıkaranlar i&ccedil;in
&ouml;nc&uuml; ve sembol olmuştur. Hristiyanları da Yahudiler bozmuştu.Hristiyanların da Hz
İsa&rsquo;yı ilahlaştırmasına sebeb oldular.Ve şuan bir bu&ccedil;uk iki milyarlık Hristiyan alemi
Hz İsa&rsquo;yı ilah kabul ediyor.Yahudiler İbni Sebe aracılığı ile M&uuml;sl&uuml;manlarda da
aynı oyunu oynadılar.M&uuml;sl&uuml;manlarda da Hz Ali&rsquo;yi ilahlaştırıp miyonlarca kişinin
buna inanmasını ve din edinmesine sebeb oldular.Hristiyanlar&rsquo;da Hz İsa

M&uuml;sl&uuml;manlarda Hz Ali.Kişiler değişik ama olay aynı,senaryo aynı.Ama şunu asla
unutmayalım &ldquo;Onlar, ağızları ile Allah&rsquo;ın nurunu s&ouml;nd&uuml;rmeye
yelteniyorlar. Halbuki k&acirc;firler istemeseler de, Allah nurunu tamamlayacaktır.(saf&nbsp;
suresi) NOT:İnsanların &ccedil;oğu bir d&uuml;ş&uuml;nceyi benimsemek ve reddetmek
i&ccedil;in uzunca d&uuml;ş&uuml;n&uuml;p muhakeme yapmazlar.Kolay inanıp kolay kabul
ederler.ibni Sebe de halkın bu durumunu iyi kullandıı.G&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n ibni
Sebeleri de bu durumdan fazlasıyla yararlanıor&hellip;Dikkat etmeli KAYNAKLAR: 1.İslam
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